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Θέµα:

COVID 19 - Συµπληρωµατική πληροφόρηση για θέµατα πιστοποιητικών
πλοίων υπό ελληνική σηµαία, των πληρωµάτων τους και διαχειριστριών
εταιριών τους

Εφαρµογή:

Στα υπό ελληνική σηµαία πλοία και στα πληρώµατά τους.

Σχετικά:

(α) Εγκύκλιος ΕΕΕ υπ’ αριθ. 8263/2-4-2020
(β) Εγκύκλιος ΕΕΕ υπ’ αριθ. 8257/30-3-2020
(γ) Εγκύκλιος ΕΕΕ υπ’ αριθ. 8245/19-3-2020
(δ) Εγκύκλιος ΕΕΕ υπ’ αριθ. 8235/11-3-2020
(ε) Εγκύκλιος ΕΕΕ υπ’ αριθ. 8233/5-3-2020

Περίληψη:

Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχεται νεότερη πληροφόρηση από τον Κλάδο
Ελέγχου Πλοίων του ΥΝΑΝΠ για την ισχύ και ενδεχόµενη παράταση των
πιστοποιητικών των υπό ελληνική σηµαία πλοίων και των διαχειριστριών
εταιριών τους (ISM Code) όπως προβλέπονται από τη σχετική Πράξη
Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΠΝΠ) «Μέτρα αντιµετώπισης της πανδηµίας
του κορωνοϊού και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» και διευκρίνιση για τα
πιστοποιητικά των πληρωµάτων τους.

Σε συνέχεια της σχετικής εγκυκλίου (α), έχουµε την τιµή να παραθέσουµε τις ακόλουθες
διευκρινίσεις επί της παραγράφου (ε) της εν λόγω εγκυκλίου που αναφέρεται στην ισχύ και την
ενδεχόµενη παράταση των πιστοποιητικών των υπό ελληνική σηµαία πλοίων και των
διαχειριστριών εταιριών τους, λόγω των εφαρµοζόµενων µέτρων για τον περιορισµό της
διασποράς της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19, όπως αναφέρονται στη συνηµµένη
εγκύκλιο που εξέδωσε ο Κλάδος Ελέγχου Πλοίων (ΚΕΠ) (Συν: 1).
Οι εν λόγω παρατάσεις δύνανται να χορηγούνται απευθείας από τους φορείς που εξέδωσαν τα
σχετικά πιστοποιητικά χωρίς να απαιτείται προηγούµενη έγκριση από τον ΚΕΠ, εφόσον
διασφαλίσουν και τεκµηριώσουν πως η αδυναµία διενέργειας των αντίστοιχων επισκευών και
επιθεωρήσεων οφείλεται σε λόγους που αφορούν τα µέτρα αποφυγής της διασποράς του
κορωνοϊού COVID 19.
Σε περίπτωση πλοίου υπό ελληνική σηµαία, στο οποίο είχε χορηγηθεί προ της 30.3.2020
παράταση της ισχύος κυβερνητικού του πιστοποιητικού σύµφωνα µε τις αντίστοιχες διατάξεις
της κείµενης νοµοθεσίας, η προβλεπόµενη από το εξηκοστό έκτο Άρθρο της Πράξεως
Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΠΝΠ) θέµατος παράταση, δύναται να χορηγείται µε ηµεροµηνία
έναρξης την ηµεροµηνία λήξης της υφιστάµενης παράτασής του.

Η δυνατότητα παράτασης µέχρι και τριών (3) µηνών αφορά τα κυβερνητικά πιστοποιητικά
και τις σχετιζόµενες µε αυτά επιθεωρήσεις, καθώς και τα συνδεόµενα µε αυτά
πιστοποιητικά, άδειες και βεβαιώσεις (λ.χ. άδεια τηλεπικοινωνιακού σταθµού) και τα
πιστοποιητικά των εταιριών που διαχειρίζονται κατά ISM Code πλοία υπό ελληνική σηµαία
(λ.χ. Έγγραφο Συµµόρφωσης µε Κώδικα ∆ιαχείρισης Ασφάλειας-DOC).
Όπου για τις ανωτέρω παρατάσεις δεν προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία τρόπος
χορήγησης, θα εκδίδεται συνοδευτικό έγγραφο µε τη µορφή βεβαίωσης (Attestation).
Ως καθοριζόµενος χρόνος διενέργειας των επιθεωρήσεων εννοείται ο µέγιστος χρόνος που
προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι η ετήσια επιθεώρηση, η
οποία µπορεί να διενεργηθεί σε διάστηµα τριών (3) µηνών πριν και µετά από την επετειακή της
ηµεροµηνία (Anniversary date), θα µπορεί µετά τη χορήγηση της εν λόγω παράτασης να
ολοκληρωθεί έως και έξι (6) µήνες µετά την επετειακή της ηµεροµηνία.
Κατόπιν των ανωτέρω και για την κατά το δυνατόν καλύτερη διευθέτηση των θεµάτων που
σχετίζονται µε τις παρατάσεις αυτές, συνιστάται η έγκαιρη και συνεχής επικοινωνία µε τις
αρµόδιες ∆ιευθύνσεις του ΥΝΑΝΠ, καθώς και µε τους εξουσιοδοτηµένους Νηογνώµονες για
την παροχή εκ µέρους τους οδηγιών και διευκρινίσεων.
Όσον αφορά την παράγραφο (γ) της σχετικής εγκυκλίου (α) που αναφέρεται στην επικύρωση
(endorsement) πιστοποιητικών STCW 1978 (Certificates of Competence, Certificates of
Proficiency), τα οποία έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές Αρχές και των οποίων η επικύρωση έληξε
ή πρόκειται να λήξει µέχρι τις 30.6.2020, διευκρινίζεται ότι η παράταση της ισχύος της
επικύρωσης (endorsement) των εν λόγω πιστοποιητικών, που χορηγήθηκε µε το εξηκοστό
τέταρτο Άρθρο της από 30.3.2020 ΠΝΠ, δεν µπορεί να υπερβαίνει τη χρονική διάρκεια ισχύος
του επικυρουµένου πιστοποιητικού (αλλοδαπού CoC, CoP) και σε καµία περίπτωση τους έξι
µήνες.

Μετά τιµής,
Ο Πρόεδρος
Εµµανουήλ Τσικαλάκης
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